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V ie satisfacție pentru Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R.■r

cu privire la realegerea tovarășului NICOLAE 1CEAUȘESCU
în înalta funcție de secretar general al |lartiduiui

Susținem din inimă 
marea opțiune a partidului și poporului

Comuniștii, toți ceilalți 
oameni ai muncii de la 
I.M. Uricani aprobăm din 
adîncul inimilor, cu pro
fundă satisfacție și mîndrie 
patriotică, Hotărîrea Plena
rei C.C. al P.C.R, privind 
realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în înal
ta funcție de secretar ge
neral al partidului. Succe
sele istorice obținute în 
construcția socialistă în pe
rioada deschisă de Congre
sul al TX-lea al partidului, 
sînt indisolubil 
legate de munca,, gîn- 
direa cutezătoare și activi
tatea revoluționară neobo
sită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. lată . de 
ce, noi, minerii, sîntem 
mîndri să avem în fruntea 
partidului pe militantul ne
obosit, strălucitul condu
cător revoluționar care se 
bucură de un înalt presti
giu nu numai în țara noas
tră, ci și pe plan interna
țional, datorită contribuției 
de neprețuit pe care tova

TĂRII, CÎT MAI MULT CĂRBUNE

Patru decenii ale devenirii noastre
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rășul Nicolae Ceaușescu a 
adus-o și o aduce la cauza 
progresului și â păcii mon
diale.

Colectivul întreprinderii 
miniere Uricani a raportat 
în primele șase luni ale a- 
cestui an o producție de 
24 323 de tone de cărbune 
peste sarcinile de plan. Sîn
tem ferm botărîți să nu ne 
precupețim eforturile pen
tru ă întîmpina cu 
noi și însemnate succe
se glorioasa aniversare a 
Eliberării patriei și Con
gresul al XIII-lea al parti
dului. Certitudinea viitoa
relor noastre înfăptuiri, pe 
calea dezvoltării și înflori
rii patriei, pe calea socia
lismului și comunismului o 
constituie conducerea des
tinelor țării de către partid, 
avindu-1 în funcția supre
mă pe tovarășul Nicolae 
Ceausescu.

Vintilă FLORESCU, 
maistru principal 
electromecanic la 

I.M. Uricani
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Garanție 
pentru viitor

Am avut înalta cinste 
de a fi delegat al organiza
ției de partid din Valea 
jiului la Congresul al 
IX-lea al P.C.R., Congres 
care a inaugurat glorioasa 
epocă de înfăptuiri și bi- 
ruinți fără precedent în is
toria patriei, a poporului 
— Epoca Ceaușescu. în cei 
aproape 20 de ani de la a- 
cest epocal eveniment au 
prins viață istoricele o- 
biective pe care le-a stabi
lit Congresul pentru dez
voltarea accelerată a patriei 
noastre socialiste, pentru 
afirmarea deplină a capa
cității creatoare a poporu
lui român.

în Lupeni, unde am ac
tivat mai mulți ani de-a 
rîndul ca secretar al co-

Valer DAN, 
pensionar, Lupeni

(Continuare in pag a 2 a!

Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU 

județul Albă
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, a continuat, împreună 
cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, joi, 5 iulie, vizi
ta de lucru în județul Alba.

Chiar de la primele ore 
ale dimineții, Alba Iulia, 
orașul Marii Uniri, aflat 
în straie de sărbătoare, 
freamătă de lume. De-a lun
gul principalelor artere au 
ieșit mii de oameni, de 
toate vîrstele, pentru a ex
prima bucuria de a saluta 
ca oaspeți dragi pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu, pe 
tovarășa Elena Ceaușescu.

Adunarea populară din municipiul Alba Iulia
De la muzeul Unirii, co

loana oficială s-a îndreptat 
către Platoul Romanilor, 
nume cu adînci rezonanțe 
în conștiința neamului nos
tru, unde a avut loc adu
narea populară prilejuită 
de vizita de lucru a condu
cătorului partidului și sta
tului nostru în județul Al
ba.

Erau prezeriți aici, ca și 
în legendarul 1918, o sută 
de mii de oameni. O sută 
de mii de locuitori ai Al
bei — vatră de străveche 
și glorioasă istorie româ
nească —■, oameni ai mun

Dialog despre succese 
pe frontul cărbunelui, 
între maistrul minier 
Victor Boian (mijloc) și 
minerii schimbului con
dus de Ion Miclea din 
brigada fruntașă a lui 
Vasile Glișcă din secto
rul III al I.M Petrila.

Foto : Șt. NEMECSEK 

Locuitorii Albei au ținut 
să exprime și cu acest pri
lej, sentimentele de aleasă 
stimă, de înaltă prețuire, 
profunda lor recunoștință 
față de secretarul general 
al partidului pentru neo
bosita sa activitate de în
flăcărat patriot, de mili
tant revoluționar consa
crată edificării societății 
socialiste multilateral dez
voltate și înaintării Româ
niei spre comunism.

Primul obiectiv ; înscris 
în programul vizitei a fist 
întreprinderea de porțelan, 
din Alba Iulia, modernă și 
reprezentativă unitate e- 
conofriică a municipiului și 
a județului.

cii de toate vîrstele și pro
fesiile, români, maghiari, 
germani, veniți din așezări
le de pe Mureș și Tîrnave, 
de pe Valea Secașului sau 
din Țara Moților, au ținut 
să-l întîlnească pe cel mai 
iubit fiu al poporului pen
tru a-și exprima din nou 
bucuria de a-l primi ca 
oaspete drag, pentru a da 
glas admirației și recunoș
tinței lor față de activita
tea sa neobosită pusă în 
slujba progresului și pros
perității patriei, sentimen
telor de profundă aprobare 
a Hotărîrii recentei Plena

Dialogul secretarului ge
neral al partidului, purtat 
cu ministrul industriei u- 
șoare, Ion Pățan, cu primul 
secretar al Comitetului ju
dețean de partid, Nicolae 
Hurbean, cu cadre din con
ducerea centralei de profil 
și a întreprinderii, cu 
muncitorii de aici a cu
prins aspecte privind în
deplinirea integrală a sar
cinilor de plan pe acest 
ari și pe întregul cincinal, 
valorificarea superioară a 
materiilor prime, reduce
rea cheltuielilor materiale 
și de producție, a consu-

(Continuare în pag. a 4-a)

re a C.C. al P.C.R. privind 
realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Con
gresul al XIII-lea al parti
dului în funcția supremă 
de secretar general al parti
dului, garanție sigură ■ a 
mersului ascendent al pa
triei pe calea socialismului 
și comunismului.

La apariția în tribuna o- 
ficială, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului

(Continuare în pag. a 4-a)

I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani

In lumina recentelor orientări ale secretarului general al 
partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

lu colectiv plenar angajat 
pentru creșterea realizărilor fizice

-Depășirea 
principalilor 

indicatori
După cum ne informează 

economistul Adrian Todor 
de la I.P.S.R.U.E.E.M. Pe
troșani pe primul semestru 
al anului producția marfă 
a întreprinderii a fost depă
șită cu 3 milioane lei, pro
ducția globală cu aproape 4 
milioane lei. La mașini și 
utilaje tehnologice: pentru 
lucrări miniere, planul a fost 
depășit eu 108 tone. S-au 
produs, în plus față de sarci
nile de plan, peste 2 700 
stîlpi hidraulici și s-au e- 
xecutat in plus piese de 
schimb pentru utilaje mi
niere în valoare de aproa
pe 10 milioane lei.

Se remarcă cu contribu
ția la aceste succese brigă
zile conduse de Nicolae 
Borbely și Dumitru Ciobîr- 
nache (S.S.H. Vulcan), Ion 
Ștefănic și Ludovic Hoce 
(reparații capitale), Dumi
tru Cricovan și Vasile Voi- 
culescu (Service). (M.B.)

Colectivul minei Livezeni a Îndepli
nit cu cîteva zile mai devreme angaja
mentul asumat în fața conducerii parti
dului pentru luna iunie, de a extrage 
din abataje o producție suplimentară de 
3 000 tone de cărbune. Cu toate că rea
lizarea angajamentului a fost întrezări
tă încă de la începutul decadei a treia, 
abatajele nu au slăbit ritmul de lucru 
pină în ultima zi a lunii, rotunjind la 
peste 23 000 de tone depășirea obținută 
de la începutul anului, la producția fizi
că. Socotim că este o depășire semnifi
cativă întrucît are la bază în exclusivi
tate efortul propriu al colectivului, ac
tivitatea prodigioasă desfășurată de mul
te brigăzi, cum sint cele conduse de 
Cristea Valache, Mihai Bucevschi, Jenică 
Secrieru, Petru Moloceă, Gheorghe Cio- 
banu, Emil Bolog, a cadrelor tehnice 
— Tudor Zaharescu, loan Florea, Nico
lae Popescu, Ioan Covaci, Ilie Podeanu, 
Adalbert Wuierik, Badi Niculin, Pam- 
fil Vlaicu, Ioan Sîrbii ș.a. — care au pus 
accent pe valorificarea superioară a ca
pacităților de producție, creșterea pro
ductivității muncii și a vitezelor de avan" 
sare, folosirea cu eficiență a timpului 
de lucru și menținerea unui permanent 
climat de întrecere între formațiile din 
subteran.

Evenimentele politice de la sfîrșitul 
lunii iunie au mobilizat puternic colec
tivul întreprinderii, care a dovedit pe 
țot parcursul acestui an o capacitate 
sporită de soluționare a problemelor ce 
șe ivesc pe fluxul extracției cărbunelui. 
Pe aceeași linie, de angajare pentru va
lorificarea superioară a potențialului pro
ductiv al întreprinderii, se înscriu și ac
țiunile destinate intensificării ritmului 
de lucru în abataje încă din primele zi
le de lucru ale semestrului 11.

— Pentru luna iunie, obiectivul nostru 
a constat din realizarea și depășirea an
gajamentului asumat, ne-a declarat re
cent directorul întreprinderii, ing. loan 
Diaconu. Și în continuare vom menține 
un nivel sporit al realizărilor. Avem în 
atenție creșterea posturilor în cărbune, 
prin redistribuirea de personal și îm
bunătățirea coeficientului de utilizare a 
fondului de timp. Pe de' altă parte, vom 
asigura permanent asistența tehnică ne
cesară pe toate schimburile, domeniu în 
care am acumulat o bună experiență, 
datorită măsurilor luate pentru 
activizarea tuturor cadrelor

Ion MUSTAȚA

(Continuare în pag. a 2-a)

I.C.S. MIXTA VULCAN 
pe primul loc în 

întrecerea pe județ

I SATISFACEREA CERINȚELOR POPULAȚIEI
preocupare principală.

a lucrătorilor din comerț
I (In pag. a 3-a)
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75 de ani
de existență 

a construcțiilor 

de mașini 
în Valea Jiului

FLOAREA MUNCITOREASCA 
A UZINEI

Așa cum era de aștep
tat, într-o uzină cu un 
colectiv de peste 3000 de 
oameni trebuie să existe 
o puternică organizație de 
partid, capabilă să exer
cite o influență decisivă 

. asupra tuturor formelor 
de activitate desfășurate 
aici.

Cele unsprezece orga
nizații de bază însumează 
un număr de 850 de co
muniști. Este o cifră care 

1 vorbește de la sine. , Un 
ț sfert din personalul în- 
( treprinderii poartă cu 
/ mîndrie mult rîvnitul 
) carnet de partid, 
ț Nu e ușor să descrii 
j activitatea unei asemenea 
* organizații avînd în ve- 
ț d ere aspectele ei rnuiti- 
i ple. Am putea spune că 

orice decizie, orice pro- 
) gram de măsuri, orice ho- 

• tărîre este confruntată în 
prealabil cu opinia aces
tor oameni pentru care 
răspunderea pare a fi o 
calitate înnăscută. E un

exemplu strălucit de de
mocrație muncitorească ’ 
lărgită, concepută și pro-, < 
inovată de către conduce-

. rea de partid și de stat ț 
din țara noastră la ini
țiativa secretarului gene
ral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Dar să dăm cuvîntul to- l 
varășului Ion Predoi, se-J 
cretarul organizației...del
partid din întreprindere:! 
„Da, organizația este bi-Z. 
ne întemeiată. Am putea) 
spune că este un buchet1 
care înmănunchează cele 
mai nobile și desăvîrșite , 
conștiințe ale uzinei noas
tre. Tot, tot ce vedeți aici 
poartă amprenta adîncă a 
muncii neobosite a comu
niștilor. Ei sînt și au fost 
dintotdeauna în primele 
rînduri. Și nici nu putea 
fi altfel. întreaga floare

Valeriu BUTULESCU

(Continuare în pag. a 2-a)
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Reglementări privind utilizarea 
articolelor din cauciuc (III)

Garanție pentru viitor Floarea uzinei
(Urmare din pag. B

e-

Dacă aspectele tratate 
în articolele anterioare fac 
obiectul de bază al actu
lui normativ, respectiv 
Decretul nr. 148/1984, im
plicit sînt prevăzute răs
punderi (materiale, civile, 
disciplinare, contraven
ționale sau penale).

Nerespectarea, de
xemplu, a obligațiilor 
contractuale între unită
țile socialiste, atrage u- 
nele consecințe specifice 
legislației economice în 
vigoare.

în sarcina unităților 
predătoare de exemplu, 
există și răspunderi cu 
privire la respectarea 
nivelului calitativ stabi
lit în standarde și norme 
tehnice. Legea stabilește 
termenul minim de ga
ranție de 6 luni de la da
ta livrării pentru anvelo
pele destinate echipării 
autovehiculelor unități
lor și ale populației.

Unitățile producătoare 
au obligația să înlocuiască 
anvelopele Cu vicii as
cunse, cînd aceste defi
ciențe apar în cadrul ter
menului de garanție. Răs
punderea și înlocuirea an
velopelor eu vicii ascun
se, intervine în 
utilizării, dar nu 
ziu de 2 ani de 
fabricației. Și 
reșapâtoare răspund 
calitatea lucrărilor 
cutate, în aceleași condi
ții.' -

Pentru benzi transpor-

perioada 
mai tîr- 
la data 
unitățile 

de 
exe-

(Urauu-e din pag. 1)

toare și celelalte articole 
tehnice din cauciuc ter
menul de garanție este 
de 6 luni de la data li
vrării excluzînd, Ia fel, 
situațiile cînd deficien
țele apar datorită utiliză
rii necorespunzătoare.

Reclamațiile unităților 
deținătoare se rezolvă în 
30 de zile de către comi
sii speciale, iar cele ale

rmiiimumiiimiHiiHiuu 

Consultație 
juridică '

persoanelor fizice, de că
tre unitățile comerciale 
sau service, pe seama 
unităților producătoare.

Răspunderea materia
lă a persoanelor încadra
te în muncă, față de Uni
tățile deținătoare de au
tomobile, în cazul pagu
belor cauzate prin neres- 
peetarea normelor pri
vind utilizarea și recon- 
diționareâ anvelopelor, 
urmează prevederile ac
tului normativ în discu
ție și urmărește recupe
rarea integrală a prejudi
ciului (costul reparațiilor 
sau valoarea produsului 
scos din uz). De regulă, 
pentru baza de calcul, se 
folosește prețul cu amă
nuntul ori prețul de li
vrare la care se aplică 
coeficientul de 1,25 cînd

prețul cu amănuntul 
se cunoaște.

Pe lingă tipurile

nu

Pe lingă tipurile de
răspunderi amintite, legea 
prevede că, pentru în
călcarea prevederilor în
scrise, poate 
răspunderea 
ră, civilă, contravențio
nală sau penală a celor 
vinovați. Dacă faptele 
nu sînt săvîrșite în astfel 
de condiții pentru a fi 
considerate infracțiuni, 
contravențiile care 
constată atrag amenzi 
tre 1000 și 2000 lei și 
referă în general la 
mătoarele abateri : auto
rizarea plecării în cursă 
a autovehiculelor cu de
ficiențe la anvelope de 
natură să pună în pericol 
circulația, precum și uti
lizarea unor asemenea 
anvelope de către dețină
torii particulari, folosirea 
de anvelope uzate peste 
limita admisă, nerespec
tarea presiunii de regim 
a anvelopelor de către 
conducătorii auto, neasl- 
gurarea reparării sau re- 
șapării benzilor din cau
ciuc, nerespectarea ins
trucțiunilor de montaj și 
exploatare a articolelor 
tehnice dacă s-a produs 
o scoatere prematură 
funcțiune.

interveni 
disciplina-

mitetului orășenesc 
partid, s-au petrecut schim
bări radicale în toate do
meniile. Mina Lupeni s-a 
dezvoltat și modernizat, 
împreună cu preparația de 
cărbune, a apărut noua mi
nă Bărbăteni, a fost reu- 
tilată fabrica „Vîscoza". 
s-a construit noua țesătorîe 
de mătase, iar orașul s-a 
reclădit aproape în între
gime pe temelii noi. Ca și 
întreaga țară, și Lupeniul 
a cunoscut un progres ne
întrerupt fără precedent. 
Și toate acestea au putut 
fi împlinite pentru că în

de

fruntea partidului și statu
lui se află cel mai iubit 
fiu al poporului, ctitorul 
României socialiste moder
ne, care a dovedit în toți 
acești ani glorioși o grijă 
părintească pentru dezvol
tarea orașului Lupeni, a 
Văii Jiului, pentru viața și 
munca minerilor. Iată de 
ce, realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în înal
ta funcție de secretar ge
neral al partidului este ga
ranția sigură a împlinirii 
obiectivelor de progres și 
civilizație pe care ni 
prefigurează Congresul 
XIII-Iea al partidului.

(Urmare «fin pog. 1)

le 
al

muncitorească a uzinei a 
fost însuflețită și onorată 
de trei ori de vizitele de 
lucru ale celui mai iubit 
fiu al națiunii noastre, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Am avut fericita ocazie 
să fim permanent în atenția 
conducerii de partid și la 
nivel de județ și municipiu. 
Fiecare deplasare în uzină 
a organelor județene sau 
municipale de partid a în
semnat un sprijin concret, 
la fața locului, o nouă mo
dalitate de aplicare în via
ță a indicațiilor secretaru
lui general al partidului.

Organizația de partid, 
factorul hotărîtor în mer
sul ascendent al uzinei, cul
tivă cu fermitate și exigen
ță atitudinea comunistă 
față de muncă și conștiin
ciozitatea în îndeplinirea 
sarcinilor, disciplina mun
cii, dragostea față de mun
că, puterea de a învinge 
greutățile și voința de a 
duce la bun sfîrșit activita
tea incepută, dezvoltarea 
trăsăturilor morale și de 
caracter, responsabilitatea, 
spiritul datoriei, tovără
șiei, punctualitatea, deprin
derea de a munci sistema
tic, de a considera efortul 
personal, doar o parte din 
efortul depus de întregul 
nostru popor.

Ilie ȘERBAN, 
jurist

hale
pre-

Constantin 
din secția 

Autobazei

In plină activitate, 
chipa de mecanici auto 
condusă de 
Gavrilescu, 
Vulcan a 
C.M.V.J.

mente ce vor fi date in 
folosința tot atîtor faini.
ii de mineri.

I
I

Creșterea realizărilor fizice
tului de partid pe mină :

— în adunările generale 
ale organizațiilor de partid 
am pus accent pe dezbate
rea căilor de creștere a
productivității muncii, a . . .
producției fizice și nete, cui de producție, Ia un plus 
pornind de la sarcinile în
credințate membrilor de 
partid. Pentru a răspunde 
unor cerințe, cadrele noas
tre tehnice au fost reparti
zate nu numai pe locuri de 
muncă, ci și pe principalele 
utilaje. Periodic, este ana
lizată activitatea desfășu
rată de sectoare, brigăzi, 
de cadrele tehnico-ingine- 
rești.

în perioada semestrului 
I, colectivul minei Live
zeni a făcut pași importanți 
pe calea modernizării pro- 

1 475
a fost introdus transportul 
în flux continuu pentru

tehnico-inginereștL Alte 
măsuri vizează îmbunătă
țirea aprovizionării locu
rilor de muncă, prin in
troducerea instalațiilor de 
monorai pentru sectoarele 
II, III și IV. Se lucrează la 
pregătirea unor panouri 
pentru introducerea, în do
uă abataje, a susținerilor 
mecanizate de tipul SMAP-2, 
fabricate I.U.M.P., care 
la noi au dat bune rezul
tate. Prin această măsură 
avem în vedere să menți
nem permanent linia de 
front activă programată 
pentru realizarea indica
torilor planului tehnic și 
de producție.

Pe tema unor preocupări . . 
similare am primit detalii ducției. La orizontul 
și de la tovarășul Petru 
Pușcaș, secretarul comite-

abatajele sectorului II. 
Pentru întregul sector, tre
cerea de Ia transportul cu 
vagonete la fluxul de benzi 
a echivalat cu un salt de 
la poziția minus pe grafi-

de peste 8000 tone de căr
bune, înregistrat la finele 
trimestrului. Au fost con
cepute îmbunătățiri în sis
temul de pășire a secțiilor 
și, prin aceasta s-a asigu
rat optimizarea susținerilor 
mecanizate, in condițiile 
specifice ale stratului 5. Au 
fost realizate lucrări impor
tante și' în s> sternul de ae- 
raj și al căilor de acces. 
Chiar și în transportul 
muncitorilor la locul de 
muncă au fost aduse îmbu
nătățiri prin punerea în 
funcțiune a transportului 
de personal pe magistrala 
de la orizontul 300, renun-

țîndu-se la autobuzele care 
traversau orașul pentru a 
ajunge la puțul Maleia. Și 
această măsură, ca dealtfel 
toate acțiunile tehnico-or- 
ganizatorice întreprinse, a 
avut efect favorabil asupra 
condițiilor de muncă, asu
pra nivelului productivi
tății muncii și vitezelor de 
avansare realizate.

Semestrul II nu este de
loc ușor pentru colectivul 
minei Livezeni. în abataje, 
la toate celelalte lucrări 
miniere se acționează însă 
cu răspundere și înaltă 
dăruire muncitorească pen
tru ca realizările fiecărei 
formații de lucru, și cele 
globale, pe întreprindere, 
să se înscrie la nivelul ce
rințelor actualei etape.

I
I

I 
I 
I
I 
I
I
I

I 
I

• ÎN ZONA noului cen
tru al orașului Lupeni 
au început lucrările de 
construcție a noii
agroalimentare. în 
zent, constructorii lucrea
ză la turnarea fundațiilor 
noului obiectiv social.

• ÎN LIBRĂRIILE din 
municipiu s-a pus în vîn- 
zare harta turistică a Pa- 
rîngului, apărută în Edi
tura Sport-Turism, în 
serialul Ilărți turistice 
montane „Carpați". Plian
tul, realizat de Nae Po
pescu, prezintă și descrie
rea fizico-geografică, a 
climei șî rețelei turistice 
a masivului Paring.

• LUCRATORII I.C.S.A.
- A.P. Petroșani au pres

tat peste 150 de ore de 
muncă patriotică la ame
najarea pe o suprafață de 
peste 300 mp, a unei sere 
de legume a „întreprinde
rii, în Petrila. Alte peste 
100 ore de muncă pa
triotică au fost prestate 
la amenajarea noilor spa
ții comerciale din strada 
Republicii.

• ÎN ÎNTREPRINDE
RILE și instituțiile mu
nicipiului se fac pregătiri 
intense pentru faza pe lo
calități a manifestărilor 
cultural-artistice ce se 
desfășura, începînd 
săptămâna viitoare, 
genericul „40 de ani 
devenirii noastre".

vor 
de 

sub 
ai

I
I
I

• ÎN TÎNÂRUL CAR
TIER „Bucura" al Uriea- 
niului, constructorii au 
predat două noi blocuri 
— nr. 26 și, respectiv, 27, 
ele cuprind 44 de aparta-

Rubrică realizată de 
Dan STEJARII

I 
I 
I
I
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Sîmbătă, 14 iulieDuminică, 8 iulie

8.30 Televacanță școlară. 
9,00 Almanahul familiei.
9.30 De strajă patriei.

10,00 Viața satului (parțial 
color).

11.15 Muzica pentru toți.
11,45 Lumea copiilor.
12,40 Telefilmoteca de 

ghiozdan (color).
Pistruiatul.

13,00 Telex.
13,05 Album duminical 

(parțial color).
Din sumar :

— Ritmurile verii — u- 
mor și muzică.

— Cascadorii rîsului.
— Desene animate.
— Concert de prihz — 

cîntece de voie bună.
, — Marea epopee revo

luționară.
— Promenada dumini

cală.
— Din cartea muzicii u- 

șoare românești.
— Moment folcloric.
— Muzica și dansul pe 

meridiane.
— Secvența telespecta

torului.
17.15 Telesport.

Handbal masculin s 
România — Ungaria. 
Transmisiune direc
tă de la Oradea.

18.30 Micul ecran pentru 
cei mici.
Cei patru Robinson 
Crusoe (color).

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal (parțial 

color).
19.20 Cîntarea României

(color).
20,00 Film artistic. Identi

ficarea. Premieră pe 
țară. Producție a stu
diourilor sovietice.

21.30 Varietăți muzical-
distractîve (color).

21.50 Telejurnal (parțial
color).

Luni, 9 iulie
20,00 Telejurnal (parțial 

color).
20.20 Actualitatea în eco

nomie.
1984 — anul 40 al li
bertății țării, anul 
celui de-al XIII-Iea 
Congres al partidu
lui. Amplă riîobiliza- 
re pentru realizarea 
planului.

20,35 Copiii, vigoarea și ti
nerețea națiunii.

20,45 A patriei cinstire.
Muzică și versuri.

20,55 File din cartea dra
gostei de țară.

21,15 Tezaur folcloric. 
Pe Mureș și pe cîm- 
pie (color).

21,45 Stop-cadru pe mapa
mond (color).

21,55 Orizont tehnico-ști. 
ințific.

22,20 Telejurnal (parțial 
color).

Miercuri, 11 iulie

15,00 Telex.
15,05 Muz’că populară.
15,15 R.P. Mongolă: Coor

donatele dezvoltării.
15,30 Emisiune în limba 

maghiară (parțial co
lor).

PROGRAMUL ȚV
vuMMmmfUMnummumuMU/MHimMmmuuuuiuuțm.

Marți, 10 iulie

15,00 Telex.
15,05 Pe urmele lui August 

23.
15,25 Ecran de vacanță.
15,45 Laureați ai festiva

lului național „Cîn
tarea României".

16,10 Civica.
20,00 Telejurnal (parțial 

color).
20.20 Ctitorii cu care ne 

mîndrim.
20,50 Rezonanțe folclorice 

în muzica corală ro
mânească.

21,00 Teatru TV.
O vară cum n-a mai 
fost alta.

22.20 Telejurnal (parțial 
color).

20,00 Telejurnal (parțial 
color).

20,20 Actualitatea în eco
nomie.

20,35 Marea epopee revo
luționară.
23 August 1944.

20,55 Film artistic (color). 
Drumuri în cumpănă, 
o. producție a Casei 
de filme Patru.

22,15 Telejurnal (parțial 
color).

Joi, 12 iulie , , .

15,00 Telex.
15,05 Omul și sănătatea.

Dialog cu telespecta
torii.

15.20 Studioul tineretului.
16.20 Desene animate.

20,00 Telejurnal (parțial 
color).

20.20 Actualitatea în eco
nomie.

20,35 Izvorul nostru de lu
mină. Muzică ușoară.

20.50 Magistrala revolu
ției.

21,10 Film serial.
Sentința (episodul 2).

21,55 Patru decenii de cul
tură socialistă.

22.20 Telejurnal (parțial 
color).

Vineri, 13 iulie
15,00 Telex.
15,05 Tinerețea cîntă.

Muzică ușoară.
15.20 Ecran de vacanță.

Desene animate.
15.30 Viața culturală.
15.50 La volan.
16,00 Emisiune în limba 

germană (parțial co
lor).

20,00 Telejurnal (parțial 
color).

20.20 Actualitatea în eco
nomie.

20.35 împliniri și perspec
tive.

21,10 Cadran mondial (par
țial color).

21.30 Eroi ai construcției 
socialiste în- filmul 
românesc.

22.20 Telejurnal.

13,30 Telex.
13,35 La sfîrșit de săptă- 

mînă (parțial feolor). 
Din sumar :

— în cîntec și joc.
— Ecran de vacanță.
— Amintiri din copilărie.
— Desene animate,
— Marile momente ale 

baletului.
— Melodii, melodii...
— Surpriza muzicală a 

emisiunii.
---- Tainele naturii...
— Cîntecele patriei. Mo

ment poetic.
— Magnetoscop muzical.
— Telesport.

16.25 Orașe franceze.
16,45 Săptămîna politică.
19,00 Telejurnal (parțial 

color).
19.20 Noi și copiii noștri.
19,40 Sub cupola circului.
19,50 Teleenciclopedia. |
20.20 Film :

Secretul cifrului (ul
tima parte).

21,05 Trubadur de Bucu-> 
rești (color).
întâlnire muzîcal-
distractivă.

22,10 Telejurnal (parțial 
color).

22.25 Invitata noastră: voia 
bună (color).
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— întreprinderea noas
tră a luat ființă în anul 
1977, la indicația condu
cerii superioare de partid 
și de stat, personal a se
cretarului general al par
tidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în rațiunea de 
a se asigura și la Vulcan, 
condiții mai bune pentru 
aprovizionarea populației, 
în vederea creșterii nive
lului de trai șl a bună
stării minerilor, prepa
ratorilor. energeticienilor 
din orașul nostru. An de 
an, în activitatea între
prinderii s-au produs sal
turi calitative, 
ca 
să
Pe

sec-
65 

alimentația 
~ ' 15

ne- 
su-

deri importante: în 
torul alimentar peste 
la sută, în 
publică, mai mult de 
la sută, iar în sectorul 
alimentar, peste 45 la 
tă.

— Alte forme

— Am folosit 
formele posibile

7

toate
pentru

o

ajungînd 
în acest prim semestru 
ne situăm pe locul I 
județ
— Vă lUgăm să „eta

lați" cîteva dintre se
cretele" acestor succese.
— In primul rînd, este 

vorba despre o aprovizio
nare ritmică, ceea ce de
notă o activitate comer
cială susținută. Este de- 
ajuns să amintim că, fa
ță de aceeași perioadă a 
anului trecut, în 
semestru cantitățile 
produse alimentare 
mai mari cu peste 
tone, iar la cele nealimen
tare cu peste 7 milioane 
lei.

acest 
de 

sînt 
150

— Normal, aceasta a 
implicat eforturi pro
prii..;
— în acest semestru 

am adus mărfuri, în afa
ra contractelor economi
ce, în valoare de peste 
3 250 000 lei. în paralel, 
am diversificat formele 
moderne de desfacere (au
toservirea, alegerea li
beră și altele). Din totalul 
desfacerilor, prin aceste 
forme am realizat pon-

greu și lent vandabile au 
influențat în mod pozitiv 
atît indicatorii cantitativi 
(.desfacerea a fost depăși
tă cu peste 11 milioane 
lei cît și cei calitativi (be
neficiul a fost depășit cu 
peste 1 500 000 lei, iar vi
teza de circulație a măr
furilor a fost accelerată 
de Ia 145 zile la 125 zile).

diplomă. O diplomă peTotul a pornit de Ia
care scrie: „Biroul Executiv al Consiliului popular 
al orașului Vulcan, în temeiul Decretului. Consiliu
lui de Stat nr. 7171978, acordă diploma de fruntaș în 
întrecerea socialistă I.C.S. Mixtă Vulcan pentru con
tribuția deosebită adusă la realizarea sarcinilor eco- 
conomico-sociale și edilitar-gospodărești pe anul 
1983". Aceasta a fost în anul 1983. Ce s-a intîmplat 
in anul 1984 ? După încheierea primului semestru, 
I.C.S. Mixtă Vulcan se situează pe primul Ioc între 
cele 13 întreprinderi comerciale din județ, cu un be
neficiu de peste 1 500 000 lei. Pentru detalii, 
adresat directorului 
IOSIF DAMINESCU

i, neam 
întreprinderii, economistul

(„Tîrnave"), 64 (cantina- 
restaurant) și cofetăriile 
130 și 134. Dintre unită
țile de mărfuri industria
le rezultatele cele mai 
bune au fost obținute de 
unitățile 23-(Țesături), 120 
(Articole pentru copii), 135 
(Sport), 145 (Radio-TV) și 
150 (Romarta). Sînt co
lective cu personal bine 
pregătit, care se strădu
iește să depună o activi
tate comercială la nivelul 
exigențelor și condițiilor 
create.

— Tovarășe director, 
cîteva dintre preocupă
rile de perspectivă 
colectivului pe care 
conduceți...

desfășurarea unui co
merț eficient, civilizat. 
Am permanentizat și ex
tins comerțul stradal la 
un număr de 20 de punc
te, am modernizat și igie
nizat baza tehnico-ma- 
terială existentă în pro
porție de peste 40 la su
tă. în spiritul programu
lui privind alimentația 
rațională a populației am 
crescut raportul dintre 
legume și carnea consu
mată de la 2,5 kg la 3,7 
kg. Intrînd în amănunte, 
am acordat în permanen
ță o atenție sporită eta
la: ii și prezentării măr
furilor într-un mod
mai estetic. Recartarea 
mărfurilor, mobilizarea 
Ia desfacere a mărfurilor

— Bineînțeles, un rol 
important îl au .oame
nii...

— Categoric. Nici acest 
aspect nu a fost neglijat. 
Ne-am ocupat în perma
nență de perfecționarea 
personalului, prin teste 
periodice și alte multiple 
forme de pregătire.

— Vă rugăm să evi- 
dențiați cîteva dintre 
colectivele care au con
tribuit Ia obținerea a- 
cestor rezultate bune.

cît

— Din sectorul alimen
tar, prin constanța reali
zărilor se detașează uni
tățile nr. 10, 44, 50, 56,
58 și 140. De la alimenta
ția publică, remarcăm ac
tivitatea bună desfășura
tă de unitățile nr. 4 (Ca- 
fe-bar), 18 („Straja"), 42

— Pentru păstrarea lo
cului I pe județ, vom de
pune eforturi, și în conti
nuare, pentru urmărirea 
zilnică a derulării con
tractelor economice,
mobilizarea sto
curilor de desfacere, ex
tinderea formelor moder
ne de desfacere a mărfu
rilor. De asemenea, vom 
crește ponderea produc
ției culinare, prin diver
sificarea preparatelor pe 
bază de pește, legume, 
ouă, paste făinoase, .vom 
continua acțiunile de mo
dernizare și igienizare a 
bazei tehnieq-materiale, 
precum și continua per
fecționare a lucrătorilor 
din domeniul alimenta
ției publice. Toate aces
tea, în paralel cu o apro
vizionare bună, vor 
duce la realizări cel pu
țin Ia fel de bune, 
tuîndu-ne, în continuare, 
printre întreprinderile 
fruntașe din județul nos
tru.

• Pe primele 6 luni ale anului, în sectorul măr
furilor industriale s-au înregistrat depășiri la desfa
cere de 4 353 000 lei, adică 8,4 la sută peste sarcinile 
planificate. Una dintre unitățile care au contribuit 
substanțial la aeeste realizări, este magazinul de 
confecții nr. 150 „Romarta" (în imagine), care și-a 
depășit sarcinile cu 1500 000 lei. Responsabila uni
tății, Maria Popescu, ne-a informat că cele mai bune 
lucrătoare comerciale ale magazinului sînt Maria 
Mircea, Jenica Kurlender și Doina Pițiguș.

Cantina restaurant
„ca la mama acasă4<•

con-

si-

1

a

3 ț

„Unic“ o firmă cu

Să lăsăm să vorbească cifrele
. Care sînt rezultatele ca-, 
re au făcut ca I.C.S. Mixtă 
Vulcan să fie apreciată pe 
primul semestru ca cea 
mai bună întreprindere co
mercială din județ ? Să lă
săm cifrele să vorbească :

• Desfacerea de mărfuri 
a fost depășită cu 11 200 000 
lei (6,3 la sută).

• In sectorul alimentar
s-au realizat vînzări supli
mentare de peste 5 milioa
ne tei. / .

* • In .alimentația, publică,
depășirea este de 1 800 000 
lei, iar în sectorul neali
mentar de peste 4 milioane 
lei. ’

• Față de semestrul I al 
anului trecut, în 1984 în 
rețea s-au desfăcut, în plus: 
20 tone de carne pasăre, 30 
tone preparate din carne,

firmă

50 tone de pește, 40 tone 
brinzeturi, 25 tone conser
ve legumc-fruete.

• Pe aceeași perioadă, în 
sectorul mărfurilor indus
triale, s-au desfăcut în plus: 
mobilă de 1,5 milioane lei, 
confecții de 1,2 milioane 
lei, tricotaje de 2,2 milioa
ne lei și încălțăminte 
1,5 milioane lei.

de

1978

Magazinul alimentar 
„Unic" , este una dintre u- 
nitățile model ale I.C.S. 
Mixtă Vulcan Și ale Văii 
Jiului. Responsabila 
tățîi, Lelia Ivan este se
cretarul comitetului 
partid din întreprindere 
și ține mult la „firma" 
magazinului. Are șl cil ce 
se mîndri. Pe primul se
mestru, magazinul a de
pășit sarcinile de plan la 
vînzări cu 1 250 000 let 
Un magazin modern, o 
adevărată „uzină" ali-

uni-

de

mentară (unitatea dispune 
de 913 metri pătrați spa
ții comerciale), „Unic" este 
într-un fel... unic chiar 
în Valea Jiului. Zilnic 
se realizează o desfacere 
de 90—100 000 lei, iar în 
zilele de vîrf încasările 
ating 120 000 lei, ceea ce 
nu este deloc o muncă 
ușoară.

luliana Tudorică (cea
laltă responsabilă de uni
tate), Rodica Negoiță, Iri
na Barcoczi, Maria Oni- 
țiu, Elena Cocotă, Marce-

la Borhină, Doina Dosan 
Angela Bobu, Elisabeta 
Krausz, Florica Neștian 
de fapt întreg colectivul 
cum ne spunea Lelia I 
van, contribuie în aceeaș 
măsură la desfășurarea 
unei activități comercia 
le eficiente, moderne, ci 
vilizate. Și rezultatele se 
văd. De aceea, oricine din 
Vulcan poate să confirme 
«ă „Unic" este o 
cu... firmă I

firmă

j

Unitatea nr. 64 a I.C.S. 
Mixtă Vulcan — Cantina- 
restaurant a realizat, de 
la începutul anului, o des
facere mai mare cu a- 
proape un milion lei față 
de sarcinile planificate. 
Un colectiv destoinic de 
lucrători comerciali cu 
menirea, devenită voca
ție, de a fi mereu la dis
poziția consumatorilor 
se străduiește să onoreze 
„firma" unității prin me
niuri gustoase și servire 
civilizată. Semnificativ 
este faptul că 85 la sută 
din produsele pe care u- 
nitatea le desface sînt 
produse culinare proprii. 
Se pregătesc meniuri pen
tru acasă, meniuri 
siune. Șeful unității, 
nărui Anghel Ivănuș 
prezintă, în cuvinte pline 
de modestie, 
colectivului

conduce. Zilnic, Ia canti
na-restaurant se pot servi 
5—7 feluri de ciorbe, fe
lul doi la alegere sau la 
comandă. In zilele de 
luni, miercuri și vineri 
se pot servi pînâ la 7 
preparate din pește, gătit 
pe gustul celor mai exî- 
genți consumatori.

Dintre lucrătoarele co
merciale cu rezultate deo
sebite în muncă se evi
dențiază Viorica Alexe, 
Elena Gabor, Angela Cîtn- 
pan și altele, care, 
priceperea lor, îi fac 
cei care servesc masa 
cantina-restaurant să 
simtă „ca la mama acasă' 
La activitatea cantinei 
se alătură și serviciile de 
la patiseria și cofetăria 
care funcționează în ace- 

âctivitatea eași noua Și modernă clă- 
pe care-1 dire.

prin 
pe 
la 
se

a

1984

pen-
tî- 
ne

Creșteri semnificative 
la principalii indicatori
Față de semestrul I din 1978, primul an „plin" 

de la începerea activității I.C.S. Mixtă Vulcan, în 
anul 1984 s-an înregistrat creșteri considerabile la 
principalii indicatori.

Q APROVIZIONAREA a crescut cu 89 000 000 
Iei, ceea ce dovedește o preocupare constantă pentru 
acest important aspect al activității comerciale

n LA INDICATORUL DESFACERE, depășirea 
se cifrează la peste 83 milioane Iei

■ SUPRAFAȚA COMERCIALĂ a crescut an 
de an. Prin amenajarea inspirată a unor spații co
merciale la parterul noilor blocuri, suprafața comer
cială a crescut, față de anul 1978, cu 4 200 metri 
pătrați

■ PRODUCTIVITATEA MUNCII — indicator 
bază al eficienței economice, a crescut, în paralel 
aprovizionarea și desfacerea, ajungînd la 430 000 
pe lucrător comercial, cu 186 000 lei mai mult de-

de
cu
lei , .
cît în primul an de funcționare a întreprinderii.

■ BENEFICIUL — „barometrul" activității în
tregului colectiv de lucrători comerciali al I.C.S. 
Mixtă Vulcan a crescut, pe primele 6 luni ale anului 
1984, față de aceeași perioadă din 1978, cu 866 000 lei.

Noi spații 
comerciale

Una dintre caracteristi
cile de bază ale dezvoltării 
unui comerț modern și e- 
ficient este sporirea conti
nuă a suprafeței comercia
le totale. La ora actuală, 
I.C.S. Mixtă Vulcan dis
pune de o suprafață co
mercială de peste 13 000 
metri pătrați. în această 
perioadă, sînt demarate 
investițiile pentru intra
rea în funcțiune a noi spa
ții comerciale. Sînt în sta
diu avansat lucrările noi
lor spații comerciale de la 
parterul blocului 3 B 3, 
precum și piața agroali- 
mentară și complexul de 
alimentație publică. Toate 
aeeste dotări însumează o 
suprafață comercială de 
peste 5 500 metri pătrați.

Pagină realizată de
Mircea BUJORESCU

2
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Steagirl roșu

Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAECEAUȘESCU

r; i iii
(Urmare din pag. I)

murilor specifice de com
bustibili și energie, crește
rea productivității muncii. 

■ Secretarul general al 
partidului a fost informat 
de directorul unității că 
odată cu dezvoltarea capa
cităților de producție ale 
întreprinderii, care în pre
zent a devenit cea mai 
mare din țară și una dintre 
primele din Europa, preo
cuparea colectivului a fost 
axată pe introducerea de 
tehnologii moderne și 
proiectarea majorității pro
duselor. S-a asigurat, 
acest fel, de la un an la 
tul, reducerea greutății 
ticolelor din porțelan, 
minuarea consumurilor 
energie șl combustibili, pre
cum și creșterea producti
vității muncii.
' Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au vizitat secți
ile de fabricație, începînd 
cu atelierele de ardere, for
mare și turnare pînă la ce
le de creație și decor. A 
fost urmărit procesul teh
nologic de fabricație a u- 
nor articole de menaj și 
bibelouri artistice. S-a rele
vat că întreprinderea rea
lizează aproape 500 de sor
timente, 40 la sută din pro
ducție fiind destinată 
portului.

Tovarășul 
Ceaușescu a . 
zultatele obținute de 
lectivul întreprinderii, sub
liniind că există în conti
nuare posibilități pentru 
valorificarea cît mai bună 
a riiateriilor prime și ma
terialelor, pentru creșterea 
productivității muncii, S-a 
indicat, de asemenea, să 
se continue preocupările în 
vederea reducerii greutății 
produselor, diminuării chel
tuielilor materiale.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți 
tovarăși din conducerea 
partidului și statului .s-au 
îndreptat, apoi, spre ur
mătorul obiectiv înscris pe 
agenda vizitei de lucru în 
municipiul Alba Iulia — 
întreprinderea mecanică, 
unitate specializată în pro

N i c o 
apreciat
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ducția de piese turnate din 
fontă pentru mașini-unefte.

în timpul vizitării între
prinderii, secretarul gene
ral al partidului a analizat, 
împreună cu Alexandru 
Necula. ministrul indus
triei de mașini-unelte, e- 
lectrotehnică și electroni
că, cu specialiști din ca
drul centralei și ai unității, 
cu muncitori de aici, sta
diul îndeplinirii sarcinilor 
pe care le-a trasat cu pri
lejul precedentei întîlniri 
cu acest colectiv muncito
resc. Directorul întreprin
derii a raportat că a fost- 
îndeplinit integral progra
mul de piese turnate grele, 
în prezent unitatea fiind 
în măsură să realizeze piese 
de pînă la 55 tone.

înfățișînd rezultatele ob- 
ținute în prima jumătate a 
acestui an, gazdele au ară
tat că principalii indicatori 
de plan au fost depășiți, 
producția netă fiind reali
zată în proporție de 
la sută.

Secretarului general 
partidului i-au fost 
zentate realizările obținute 
pe linia asimilării unor 
piese de schimb, care în'd- 
cuiesc importul, direcțiile 
de acțiune pentru înnoirea 
și diversificarea producției 
în perioada 1984—1985.

O atenție deosebită a 
fost acordată turnătoriei — 
unitate etalon a industriei 
noastre de profil, care dis
pune de linii .mecanizate 
pentru formare-tufnare.

Apreciind aceste preocu
pări, secretarul general al 
partidului a cerut să se ac
ționeze, în continuare, pen
tru aplicarea și extinderea 
procedeelor tehnologice 
moderne, să se urmărească 
cu fermitate reducerea con
sumurilor de materii prime 
și energetice.

Tovarășul N i col a e 
Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
a vizitat, în continuare, 
Muzeul Unirii din Alba 
Iulia, în care sînt reunite, 
emoționante mărturii ce 
vorbesc despre lupta de 
milenii a poporului român 
pentru apărarea ființei na
ționale, pentru dreptate 
și libertate socială, unita-

101,3

al 
pre-

în sălile muzeului, unde 
sînt reunite valoroase ex
ponate referitoare la lupta 
forțelor democratice, în 
frunte cu Partidul Comu
nist Român, împotriva fas
cizării țării, pentru drepta 
te socială și independență 
națională, perioadă în care 
s-au afirmat calitățile de 
revoluționar neînfricat ale 
conducătorului care întru
chipează astăzi cele mai a- 
lese virtuți ale poporului 
român, ctitorul de țară 
nouă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

în muzeu, sînt larg re
liefate, de asemenea, ' im
portanța hotărîtoare a re
voluției de eliberare socia
lă și națională, antifascis
tă și aritiimperialistă de la 
23 August 1944, înfăptuirile 
poporului nostru pe calea 
edificării socialismului în 
cei 40 de ani de existență 
liberă și demnă. Sînt păs
trate, la loc de cinste, emo
ționante documente de su
flet ale oamenilor acestor 
locuri, ce rememorează vi
zitele făcute în Alba de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în- 
tîlnirile cu numeroase co
lective de oameni ai mun
cii din județ.

în încheiere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovară
șa Elena Ceaușescu au fost 
invitați să viziteze imp're- 

lumină sionanta sală, de o deosebi
tă valoare istorică, în care 
a fost proclamată Marea U- 
nire de la 1 Decembrie 1918.

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
șa Elena Ceaușescu 
înconjurați cu 
bucurie, cu aceleași 
mente de profundă 
și prețuire de cei prezenți, 
care și-au exprimat cu pu
tere deosebita satisfacție 
pentru această vizită, pen
tru grija permanentă pe 
care partidul nostru, secre
tarul său general o acordă 
cunoașterii temeinice a is
toriei patriei, a luptei ne
înfricate desfășurate de po
porul român pentru păstra
rea ființei naționale, pen
tru dreptate socială și li- 

CeaUșescu, tovarășa Elena bertate națională, pentru 
Ceaușescu au fost invitați

15 30 Viața culturală.
J 15>50 La volan — emisiu-

“■ T r ne pentru conducă
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16,00. Emisiune în limba 
germană (parțial co
lor).

16,30 închiderea 
mului.

20,00 Telejurnal 
color). 
Actualitatea 
nomie. 
împliniri 
pective.
Azi, județul Bistri- 
ța-Năsăud.
Cadran mondial.

FILME
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iembrie : Atenție la gafe; 
Unirea : Artista, dolarii și 
ardelenii; Parîngul: Dom
nișoara Noorie.

LONE A: Povestea călă
toriilor.

ANINOASA : Capcană 
neobișnuită.

VULCAN -— Luceafărul: 
Ringul.

LUPENI
Ringul.

URICANI : Alo, 
zează străbunica.

Cultural :

ateri-

fost

te și independență națio
nală.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena .Ceaușescu au fost 
salutați, la sosire, de Su- 
zana Gâdea, preșeșdintele 
Consiliului Culturii și E- 
ducației Socialiste, Ioan 
Sicoe, președintele Comi
tetului județean Alba pen
tru cultură și educație so
cialistă, Gheorghe Anghtl, 
directorul muzeului.

înalții oaspeți au
întîmpinați cu dragoste, 
cu cele mai alese sentimen
te de stimă și prețuire, de 
un mare număr de locui
tori ai orașului.

în această atmosferă en
tuziastă, iubiții oaspeți au 
fost invitați să viziteze să
lile muzeului, deschis pen
tru public în actuala orga
nizare cu ocazia vizitei de 
lucru pe care secretarul 
general al partidului a fă
cut-o la Alba Iulia în luna 
mai 1975. Au fost urmări
te îndeaproape numeroase
le exponate ce se constitu
ie într-un patrimoniu de 
mare valoare, dovezi istori
ce ce înscriu Alba Iulia în 
locurile de referință isto
rică ale luptei pentru 
bertate și unitate a 
porului român.

Tovarășul Nicol 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au cercetat cu 
atenție exponatele ce pun 
atît de grăitor în 
continuitatea existenței 
noastre pe aceste locuri, 
începînd cu epoca neoliti
că și pînă în prezent. Un 
spațiu larg îl ocupă docu
mentele de epocă referitoa
re la unirea înfăptuită de 
Mihai Viteazul, cînd Alba 
Iulia devine capitala celor 
trei provincii românești. 
Un număr mare de expo
nate ilustrează pe larg pre
gătirea și desfășurarea Ma
rii Uniri de la i 918, filă de 
istorie înscrisă cu litere de 
aur în lupta pentru împli
nirea aspirațiilor de liber
tate și independență ale 
poporului nostru, pentru 
făurirea statului național 
unitar român.

Tovarășul Nicolae

15,00
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15,20

TV
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Ecran de vacanță 
(color).
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Adunarea populara din Alba Iulia
(Urmare din pag. I) urale și puternice aplauze, 

a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România.

Cuvîntarea conducătoru
lui partidului și statului a 

____ y____ ________  _ fost urmărită cu deosebit 
Marea adunare populară interes, cu deplină satisfac, 

a fost deschisă de tovarășul 
Nicolae Hurbean, prim-se- 
cretar al Comitetului jude
țean Alba al P.C.R.

■> în continuare, au mai 
luat cuvîntul tovarășii Ni- 
codim Roșea, directorul în
treprinderii mecanice din 
Gugir, Angelica Zbucea, 

; președinta cooperativei 
grieole de producție 
Lancrăm, Gheorghe 
ghel, directorul Muzeului' 
Unirii din Alba Iulia, Kar- 
say Ioan, maistru la între- 

’ prinderea mecanică Aiud, 
Adriana Radu, muncitoare, 
secretara comitetului U.T.C. 
de la întreprinderea „Por
țelanul" din Alba Iulia.

în numele tuturor 
prezenți la adunarea 
Iară, primul secretar 
rnitetului județean 
partid Alba a adresat tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
rugămintea de a lua cuvîn
tul.

întîmpinat cu îndelungi

și statului au fost întîmpi- 
nați cu nesfîrșite aplauze 
și urale. S-a aclamat cu 
putere, s-a scandat înde
lung „Ceaușescu — P.C.R.!", 
„Ceaușescu și poporul", 
„Stima noastră și mîndria, 
Ceaușescu — România!".

a- 
din 
An

celor 
popu. 
al Co

de

ție și aprobare, fiind sub- 
liniată, în repetate rînduri, 
cu vii și îndelungi aplau
ze, cu urale și ovații. Cei 
ce trăiesc și muncesc în a- 
cest județ al țării și-au ex
primat, și în acest fel, ho- 
tărîrea fermă de a aduce la 
îndeplinire, în mod exem
plar, indicațiile și reco
mandările secretarului ge
neral, de a munci mai bine, 
de a întîmpina cu rezulta
te deosebite în muncă, în 
toate domeniile de activi
tate, cea de-a 40-a aniver
sare a revoluției de elibera
re socială și națională, an
tifascistă și antiimperia- 
listă și Congresul al 
XHI-lea al partidului.

Marea adunare populară 
s-a încheiat. Atmosfera de 
vibrant entuziasm care a 
caracterizat adunarea popu
lară dobîndește noi semni
ficații. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost

municipiul 
invitați, pe marele platou 
din fața . Casei de cultură 
a sindicatelor, să se prin
dă în tradiționala Horă a 
Unirii.

îndreptîndu-se spre lo- _ ,
cui unde se va desfășura s_âu adunat* mii *de
ceremonia plecării, înalții meni ai muncii, tineri
oaspeți au străbătut un cu. vîrstniei, pentru a exprima 
loar viu, un emoționant legămîntul lor de a munci 
traseu al bucuriei pe care 
o trăiesc intens toți 
prezenți aici pentru 
mulțumi din adîncul ini
milor tovarășului 
Ceaușescu și 
Elena Ceaușescu 
vizita efectuată, pentru 
reafirma cu căldură 
ducătorului partidului 
statului profunda lor pre- 
țuire, dragostea statornică 
cu care îl înconjoară în 
orice clipă, recunoștința 
fierbinte pentru grija deo
sebită, cu adevărat părin
tească, pe care o poartă 
afirmării potențialului oe 
muncă și creație al lo :’-i 
rilor unde trăiesc și mun
cesc.

S-a scandat cu însufleți
re „Ceaușescu— P.C.R.!“
„Ceaușescu și poporui1" 
„Ceaușescu reales la al 
XIII-lea Congres !“. Au râ 
sunat puternic aplauze, u- 
răle și ovații.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa

Elena Ceaușescu au răs
puns cu prietenie aclama
țiilor și gesturilor de dra
goste și prețuire ale mul
țimii.

Pe platoul Romanilor
! oa- 

și

cei
a

Nicolae 
tovarășei 

-pentru 
a 

con- 
Și

neobosit pentru înflorirea 
și fericirea patriei socia- 

;liste. ' ■ .
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu și-au luat 
rămas bun de la reprezen
tanții organelor locale de 
partid și de stat, de la oa
menii muncii din munici
piul Alba Iulia, de la locui
torii județului, cărora, a- 
cuțn la despărțire secreta
rul general al oartidului 
le-a adresat urări de mul
tă sănătate și fericire.

In aplauzele și 
tuturor, elicopterul 
dențial a decolat.

uratele 
prezi-

★

Joi după-amiază, 
rășul Nicolae 
și tovarășa 
Ceaușescu au revenit 
Capitală din vizitele de. lu
cru efectuate în județele 
Sibiu și Aibă.

tova- 
Ceaușescu 
Elena 

în

I11

1 
I 
I

prpgra-
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in eco-
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21,10
21,30 Eroi ai construcției 

socialiste în teatrul 
românesc.

22,20 Telejurnal (parțial- 
color).

■ 
I

Întreprinderea de utilaj 
MINIER PETROȘANI 

încadrează direct sau prin 
TRANSFER:

■ muncitori necalificați — bărbați, în
tre 24—40 ani, pentru activitatea de transport

■ forjor
încadrarea și retribuirea se fac în confor

mitate cu prevederile Legii nr. 12/1971 și Le
gii nr. 57/1974.

Mica publicitate
Petroșani. O declar nulă. 
(2259)'

PIERDUT “"legitimație de 
serviciu pe numele Roșu- 
lescu Ileana, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (2260)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă și periodice nr. 
896 și 1834, eliberate ■ de 
Institutul de mine Petro
șani. Le declarăm nule. 
(2261) ■

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Șimo Ella,

. i;eliberăt de Institutul de 
.iiîîne Petroșani. îl declar 
mil.' (2263)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) nr. 
4956j eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. O 
declar nulă. (2264)

PIERDUT legitimație de

Caut femeie îngrijire om 
bolnav, strada V. Roaită, 
bloc 9A, scara II, ap. 15, 
Petroșani, telefon 42698. 
(2253) î

VÎND urgent „Iți at 850“ 
motor nou, caroserie ujor 
avariată. Telefon 70064, 
70932, Vulcan. (2262) 7 , ;

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Costa- 
che Teodor, eliberată 
I.M. Petrila. 
(2250)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Maior 
Iuliana, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
(2251)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Moldo
van Zeno, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (2252) ",

. ____ de
O declar nulă.

PIERDUT legitimație bi- serviciu pe numele Varga 
bliotecă și periodice pe nu
mele Crainic Eugen, 
berate de Institutul 
mine Petroșani. Le 
nule. (2254)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Morcoașă
Achim, eliberat de Institu- nulă. (2241) 
tul de mine Petroșani. îl 
declar nul. (2255)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) nr. 4668, 
eliberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (2256)

PIERDUT decizie de re
partizare pe numele Codrea 
LUc'ca, eliberată de Liceul 
industr.al nr. 1 Lupeni, © 
declar nulă. (2257)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă nr. 5844, elibera
tă de Institutul de mine 
Feiioșarir. O declar nulă. 
G258)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Nadane 
Eugenia, eliberată de în
treprinderea. de tricotaje

eli
de 

declar

Ferencz, eliberată de I.T. 
Petroșani. O declar nulă. 
(2240)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Popa 
Cornelia, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) nr. 739,
eliberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (2245)

PIERDUT permis pescuit 
pe numele Nistor Constan
tin, eliberat de Filiala de 
vînătoare și pescuit spor
tiv Petroșani. îl declar nul. 
(2246).

PIERDUT legitimații bi
bliotecă nr. 3904 și 450, e- 
liberate de Institutul de 
mine Petroșani. Le decla
răm nule. (2247)

PIERDUT legitimație bi- . 
bliotecă (periodice) nr. 2171, 
eliberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (2248)

ANUNȚ DE FAMILIE

Soția Ana, fiii Miki și Ocsi, nurorile Lenica, Ro- 
dica, nepoții Marcel, Marcela, Mikiți și Neluțu, a- 
mintesc că s-a împlinit un an de cînd ne-a părăsit 

MASZNI NICOLAE 
iubit soț, drag părinte și bunic.

In veci nu-I vom uita pentru bunătatea sa. (2244) 1 
■'I
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